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Terrassa, 18 de gener de 2016

L’Ajuntament de Terrassa ha donat feina a 431
persones a través de plans d’ocupació el 2015
Les feines realitzades han revertit en benefici de la ciutat

Durant l’any 2015 l’Ajuntament de Terrassa ha ocupat 431 persones mitjançant
diferents plans d’ocupació, amb l’objectiu de rebaixar la taxa d’atur del municipi i
fomentar l‘ocupació i la formació de les persones aturades. Aquests 431 terrassencs
i terrassenques han fet tasques que en un sentit o altre han suposat millores per a la
ciutat. Així, els plans d’ocupació de 2015 s’han centrat en tres grans àmbits: treballs
de neteja i manteniment de la via pública, pels quals s’han contractat 205 persones,
treballs de manteniment i condicionament d’edificis municipals, amb la contractació
de 159 persones i tasques de suport a famílies sense recursos, de dinamització i
formació, per a les quals s’han fet 67 contractes.
Segons el tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
Miquel Sàmper, “els plans d’ocupació els hem volgut destinar a aquests tres
grans àmbits principalment per dos motius: primer, perquè donen ocupació a
les persones que fa més temps que estan en recerca activa de feina i sense
rebre cap tipus de prestació, i segon, perquè les tasques que realitzen
reverteixen en la millora de la ciutat i en benefici de la comunitat”.
En aquest sentit, Sàmper també s’ha mostrat satisfet per les darreres dades de l‘atur
de Terrassa, que indiquen una davallada d’un 10,7% durant el 2015, “notícia molt
positiva que fa pensar en la consolidació del descens de l’atur aquest any. No
obstant, –ha afegit el tinent d’alcalde– hem d’estar permanentment en guàrdia i
continuar treballant per donar suport, tant a les empreses en la seva
consolidació i el seu creixement, com en l’assessorament i orientació a les
persones que es troben a l’atur”.
Per a dur a terme aquests plans, l’Ajuntament de Terrassa ha comptat amb les
aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Entre ambdues administracions, el Consistori ha rebut en total 3.745.432,68€, als
quals cal afegir una aportació municipal de 971.183,84 € per a complementar les
contractacions i el material utilitzat en la realització de les diferents accions.
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L’Ajuntament es va presentar l’any 2015 a totes les convocatòries del Servei
d’Ocupació de Catalunya que oferien programes de treball i formació adreçats a
persones a l’atur en situació més vulnerable com és el cas dels majors de 45 anys.
Precisament, del total de les persones contractades en plas d’ocupació a Terrassa,
un 61% han estat persones majors de 45 anys, de les quals un 58% portaven més
de dos anys sense treballar.
Així mateix, el Consistori s’ha pogut beneficiar també dels fons específics que la
Diputació de Barcelona destina als municipis de la seva demarcació per a dur a
terme accions adreçades a fomentar l’economia productiva i l’ocupació.
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